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HalsVuoRen kallio-
maalaukset
opetuskäyttö
kivikauden kalliomaalaustaide, esihistoria.

kuvaus
Halsvuori sijaitsee Jyväskylästä noin kymmenen kilometriä 
pohjois-koilliseen. arkeologi timo miettinen löysi kalliomaa-
lauksen vuonna 1979. Halsvuori on yksi niistä harvoista kallio-
maalauskohteista, joka ei sijaitse laajemman vesistön tai vesi-
reitin äärellä. 

Halsvuoren  maalaus koostuu kolmesta punavärillä tehdystä 
kuvaparista, joiden on tulkittu kuvaavan pyyntiä ja ruoanhan-
kintaa: 1) iso ihminen saaliseläintä kädessään riiputtamassa, 
2) pieni ihminen, myös saaliseläintä kädessään riiputtamassa 
ja 3) mahdollisesti kaksi tassunpainaumaa (väriläiskää). maala-
ukset ovat seinämän kaakkoispäässä, lammen kohdalla, noin 
145 cm:n korkeudella maanpinnasta ja noin 100 cm:n levyisellä 
alueella. kalliomaalaukset luokitellaan muinaismuistojäännök-
siin, ja ne ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita. 
maalaus on pahoin vaurioitunut alapuolella pidetyn nuotiotu-
len vuoksi - siinä on ilmeisesti pidetty tulta vuosisatoja. 1990-lu-
vun alussa on seinämään lyöty kalliokiipeilykoukkuja.

suomesta on löydetty yli 80 esihistoriallista kalliomaalausta. 
keski-suomesta tunnetaan kuusi kalliomaalausta: laukaan sa-
raakallio ja uittovuori, Jyväskylän Halsvuori, luhangan avosaa-
ri, Joutsan Viherinkosken siirtolohkare ja   kuhmoisten pyhän-
pää. esihistorialliset kalliomaalaukset on tehty n. 7000-3000 
vuotta sitten kivikauden aikaan.

opasteet ja retkipalvelut
Halsvuoren kalliomaalaus on museoviraston muinaismuistore-
kisterin kohde nro 1800010005, sijaintikartta. kohteelle on tur-
vallisinta pyytää opastusmahdollisuutta keski-suomen museol-
ta.

kohde sijaitsee entisen Jyväskylän maalaiskunnan koilliskul-
massa, Jyväskylän ja laukaan rajalta noin kilometri länteen, 
Vihtavuoren tehtaiden länsipuolella. Hiidenjärven itäpuolel-
la olevan pienen soistuneen lammen koillispuolella on luode-
kaakkosuuntainen pitkä kallioselänne, jonka kaakkoispää on 
jyrkkää, paikoin suoraan alas putoavaa seinämää runsaan 500 
m:n matkalla.  kallioseinämän juurelle johtaa polku. Geokät-
kökohde. alueella ei saa pitää nuotiota ilman maanomistajan 
suostumusta.

lähteet
museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaali, muinais-
jäännökset
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3b.
htm
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